البرنامج العام للمؤتمرالعلمي الدولي االفتراض ي " جودة الحياة لألشخاص ذوي اإلعاقات الشديدة واملتعددة "
اليوم األول  -الثالثاء  8مارس ( 2022مقدمة اليوم األول أ .منى كرم مديرة فرع املنطقة الشرقية – خورفكان)
املدة (بالدقيقة)
10:05-10:00
10:10- 10:05
10:15 – 10:10
10:20- 10:15
10:25 -10:20
10:30 – 10:25
التوقيت
10:45 – 10:30
11:00 – 10:45

11:15 – 11:00

11:30 – 11:15
11:45 – 11:30
12:00 – 11:45
12:15 – 12:00
12:30 – 12:15
12:45 – 13:30
التوقيت
13:05 – 12:50
13:20 – 13:05
13:35- 13:20
13:50 – 13:35

14:05- 13:50
14:20 – 14:05

 5:00 pm - 10:00 amبتوقيت دولة اإلمارات العربية املتحدة
البرنامج
االفتتاحية
كلمة مدير عام مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية " سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي"  -اإلمارات العربية املتحدة
كلمة رئيس الجامعة الهاشمية "سعادة الستاذ الدكتور فواز العبد الحق الزبون"  -اململكة الردنية الهاشمية
كلمة ملهمة للبروفيسور سانغ – موك لي ” – “Professor Sang-Mook Leeجامعة سيول الوطنية  -جمهورية كوريا الجنوبية
عرض فيلم عن تجربة املدينة "اإلعاقات الشديدة"
تكريم خاص د .موس ى السيد شرف الدين  -الجمهورية اللبنانية
املحور األول | التربوي التأهيلي ()12:45 – 10:30
املؤسسة /الجهة -الدولة
املتحدث
عنوان املشاركة
املتحدث الرئيس ي
أفض للم املمارس للات الذربوية لقوت اإلعاقات الش للديدة
جامعة امللك سعود – اململكة العربية السعودية
أ .د .بندر بن ناصر العتيبي
واملتعددة
الدوات املوجهة نحو املوارد لتقييم ووص ل ل ل ل االحتياجات
التعليميل للة الخل للاصل ل ل ل للة للطل للالل ل ذوت اإلعل للاقل للة في التعليم
والتدري املنهي
تجربة التكيي الفردت لتعليمات االختبارات والحص ل ل ل للول
على تعليقات من الطفال ذوت اضطرابات النمو الشديدة
واملتعددة أثناء التشخيص النفس ي والذربوت
مؤش ل ل لرات الجودة في مؤس ل ل لس ل ل للة بيركنز :أداة لقياس ودعم
جودة التعليم لألطفال ذوت اإلعاقات الشل ل للديدة وضل ل للع
البصر

أ .ريينا كارفونن

كلية لوفي – فنلندا

أ .ماريا الكسندروفنا فيذروفا
أ .ألكسندر اوليجوفيتش
فيذروف

جامعة موسكو – روسيا

أ .دانيال جيزارا
د .ألفارو دياز

مؤسسة بيركنز – الواليات املتحدة المريكية

مناقشات و استفسارات املحور الول |  )15( ... 1دقيقة
أ.د .كارن كيلي
برامج التدري املنهي لألش ل ل للخاص ذوت اإلعاقات الشل ل للديدة
جامعة كولونيا – أملانيا
واملتعددة  -إمكانيات التنفيق ورؤى املمارسة
أ .انالينا زيمسكي
جامعة الشارقة – اإلمارات العربية املتحدة
أثر اإلعاقات الشديدة واملتعددة على التعلم العارض أ .باسم أحمد عبد الغفار
انطب للاع للات أس ل ل ل للر الطف للال ذوت اإلع للاق للة البص ل ل ل للري للة
جامعة النجاح – فلسطين
د .سحر أبو شخيدم
املصل ل ل ل للاحبللة إلعلاقلات أخرى حول اس ل ل ل للتخللدام برنلامج
" "INSITEللتدخم املبكر في املنزل
مناقشات و استفسارات املحور الول |  )15( ... 2دقيقة
املحور الثاني | املحور الصحي /العالجي ( ) 14:05 – 12:50
املؤسسة /الجهة -الدولة
املتحدث
عنوان املشاركة
التش ل ل ل للخيص والفحوصل ل ل ل ل للات الطبيل للة لألطفل للال ذوت
استشارت حديثي الوالدة ومختص بأمراض
املتحدث الرئيس ي
الطفال مستشفى اإلمارات – اإلمارات
د .زهير مهمندار
اإلعاقات الشديدة واملتعددة
مشل ل ل ل للاكللم البلع لللدى الش ل ل ل لخللاص من ذوت االعللاقللات
مدينة الشيخ خليفة الطبية – اإلمارات
د .سونا ناريان
الشديدة واملتعددة
الص ل للحة الفموية املتكافلة في الرعاية الخاص ل للة لط
مستشفى السنان الجامعي الشارقة – اإلمارات
د .شادت فيصم الخطي
السنان
أس للاس لليات التغقية الس للليمة لقوت اإلعاقة "لص للحة
ّ
مستشفى القاسمي – اإلمارات
القصير
أ .عبير بنت ماجد
أفضم وحياة أمثم"
تل للأثير العالب الطبيعي على الفراد البل للالغين من ذوت
االعاقات الش للديدة واملتعددة عن طريق املعالجة عن
مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية – اإلمارات
أ .محمد فتحي ستيتي
ُبعد خالل جائحة كوفيد 19-من وجهة نظر الس للر في
مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
مناقشات و استفسارات املحور الثاني  )15( ...دقيقة
 14:40 - 14:20استراحة
املعرض االفتراض ي املصاحب – 14:40 – 14:20 : 1

رئيس الجلسة

أ.د خلود أديب
الدبابنة
أستاذ الذربية
الخاصة
كلية امللكة رانيا
للطفولة
الجامعة الهاشمية –
الردن

رئيس الجلسة

د .سلوى سالم
الحوسني
استشارت ط نفس ي
أطفال ويافعين
مدينة الشيخ خليفة
الطبية
أبوظبي  -اإلمارات
العربية املتحدة

التوقيت
15:00 – 14:45
15:15 – 15:00
15:30 – 15:15
15:45 – 15:30
16:00 – 15:45

املحور الثالث | محور الحقوق والقوانين لألشخاص ذوي اإلعاقة ( ) 16:00 – 14:45
املؤسسة /الجهة -الدولة
املتحدث
عنوان املشاركة
املتحدث الرئيس ي
منظمة االحتواء الشامم
إغالق املؤسسات اإليوائية والبدائم املتاحة
أ .منال املهيرت
تض ل ل للمينات لس ل ل للياس ل ل للات تمكين الفراد ذوت اإلعاقة في
جامعة السلطان قابوس – سلطنة ُعمان
أ .د .محمود محمد امام
املجتمعات العربية
دور الل لع للالب الل لذ للرويل لح للي ف للي ت للحسل ل ل ل ل لي للن ج للودة الل لحل لي ل للاة
مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية – اإلمارات
أ .حازم أحمد أحمد
لألشخاص من ذوت االعاقات الشديدة واملتعددة
ورقة عمم تجربة مدينة الشل للارقة للخدمات اإلنسل للانية
مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية – اإلمارات
أ .أمنة إبراهيم الزعابي
في حماية الطفال ذوت اإلعاقات الشديدة من اإلساءة
مناقشات و استفسارات املحور الثالث  )15( ...دقيقة
 16:05 – 16:00اختتام جلسات اليوم الول وإعالن املعرض االفذراض ي
املعرض االفتراض ي املصاحب – 17:00 – 16:05 : 2

رئيس الجلسة
املستشار د.
خالد علي
السالمي
رئيس جمعية
أهالي ذوت اإلعاقة
 اإلماراتالعربية املتحدة
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اليوم الثاني  -األربعاء  9مارس ( 2022مقدمة اليوم الثاني أ .منى حاجوني اختصاص ي أول – مركزالتدخل املبكر)
 05:30 pm - 10:00 amبتوقيت دولة اإلمارات العربية املتحدة
املحور الرابع | التمكين واالرشاد األسري ( )11:20 – 10:05
املؤسسة /الجهة -الدولة
املتحدث
عنوان املشاركة

التوقيت
10:20 – 10:05

10:35 – 10:20
10:50 – 10:35
11:05 – 10:50
11:20 – 11:05
التوقيت
11:40- 11:25

عرض تجربة
ف للاعلي للة برن للامج ت للدريبي ق للائم على الهن للاء النفس ل ل ل ل ي في
تخفي حدة التجول العقلي وتحمم الض ل ل ل للائقة لدى
أمهات الطفال متعددت اإلعاقة
أس للر الش للخاص ذوت اإلعاقات الش للديدة الض للغو
النفسية واالحتياجات االرشادية والتدريبية "
ص ل ل ل لراأ الدوار ل للدى أمه للات الطف للال ذوت االع للاق للات
الشديدة بسلطنة عمان

املتحدث الرئيس ي
أ .خديجة عمر زيدان

جامعة الشارقة – اإلمارات العربية املتحدة
د .سهير عبد الحفيظ

د .أحمد سعيد عبد العزيز

جامعة طيبة – السعودية

د .روحي مروح عبدات

وزارة تنمية املجتمع – اإلمارات العربية
املتحدة

د .أحمد الفواعير أ .أميرة
الكندية أ .انتصار الكلبانية
مناقشات و استفسارات املحور الرابع  )15( ...دقيقة
املحور الخامس | تجارب وخبرات ()12:40 – 11:25
املؤسسة /الجهة -الدولة
املتحدث
عنوان املشاركة
املتحدث الرئيس ي
ُ
ُ
عرض تجربة | التعامم مع الصم املكفوفين
اللجنة العمانية لرياضة الصم  -عمان
أ .نعمة وأ .ريا بنات راشد الهاشمية

11:55 – 11:40
12:10 – 11:55
12:25 – 12:10
12:40 – 12:25

التوقيت
13:20 – 13:05
13:35 – 13:20
13:50 – 13:35

14:05 – 13:50
2:20 – 2:05
التوقيت
14:40 – 14:25

كي يللدعم ابللاء الطفللال ذوت اإلعللاقللات متعللددة وفقللدان
حس ي بعضهم البعض أثناء الجائحة في الفلبين
تهيلة البيلة املدرسية لألشخاص شديدت اإلعاقة في ضوء
التجربة الروسية والسويدية

شريك تمكين الشخاص
الصم وضعاف السمع
وذوت اإلعاقة السمعبصرية
استشارت حر في مجال
الذربية الخاصة
جمهورية مصر العربية

جامعة نزوى – سلطنة ُعمان

 ترجمة أحالم ناصر الهنائيةاس ل للتخدام املدخم املتكامم في تحس ل للين جودة تعليم الطالب ذوت
اإلعاقات املتعددة "تجربة مؤسسة هوب سيتي في مصر"

رئيس الجلسة

د .أمم عزت علي بكر

هوب سيتي – مصر

أ .امي تانغو ليمكيتاكي

مؤسسة بيركنز  -الواليات املتحدة المريكية

د .عائشة بنت خليفة الكيومية

اللجنة ال ُعمانية لرياضة الصمُ -عمان

مناقشات و استفسارات املحور الخامس  )15( ...دقيقة
 13:00 - 12:40استراحة
املحور السادس | التقنيات املساندة ()14:20 – 13:05
املؤسسة /الجهة -الدولة
املتحدث
عنوان املشاركة
مستشار خاص
املتحدث الرئيس ي
التقنيات املتاحة والناشلة لألشخاص ذوت اإلعاقات
اململكة املتحدة
أ .ديفيد بنز
الشديدة واملتعددة
أ.د .خلود أدي الدبابنة
اس ل ل ل للتخللدام التكنولوجيللا املسل ل ل ل للانللدة في تعليم الطلبلة
الجامعة الهاشمية -الردن
د .إيمان الزبون
ذوت االعاقة الشديدة واملتعددة في الردن
م ل للدى معرف ل للة واس ل ل ل للتخ ل للدام معلمي ذوت االع ل للاق ل للات
جامعة طيبة – اململكة العربية السعودية
د .سامي عبد هللا السحيمي
الشل للديدة ومتعددت االعاقات للتقنيات املسل للاعدة في
معاهد الذربية الخاصة
دور مدينة الش ل ل ل للارقة للخدمات اإلنس ل ل ل للانية في تقديم
مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية –
أ .رباب عبد الوهاب
خدمات التقنيات املساندة لألشخاص ذوت االعاقات
اإلمارات
الشديدة واملتعددة
مناقشات و استفسارات املحور السادس  )15( ...دقيقة
املحور السابع | قضايا جدلية وتوجهات معاصرة ))15:40- 14:25
املؤسسة /الجهة -الدولة
املتحدث
عنوان املشاركة
جامعة جورب تاون  -الواليات املتحدة
املتحدث الرئيس ي
االتجلاهلات املعلاص ل ل ل للرة في مجلال اإلعلاقلات الشل ل ل ل للديدة
المريكية
أ.د .توبي لونج
واملتعددة

14:55 – 14:40

التواصلم في الزمات " مشلروأ بحثي عن الشلخاص من ذوت
االعاقات الشديدة واملتعددة خالل جائحة كورونا

أ .د .كارن كيلي  -أ .تيمو دينيس

جامعة كولونيا– أملانيا

15:10 – 14:55

مهارات تقرير املص ل للير لألفراد ذوت اإلعاقات املتعددة
والشديدة

أ .د .تركي عبد هللا القريني

جامعة امللك سعود – اململكة العربية
السعودية

رئيس الجلسة
أ .نبيل مصطفى عيد
باحث وخبير دولي
الرئيس التنفيقت
السذراتيجيات منظمة مليار
قوت
الواليات املتحدة المريكية

رئيس الجلسة
أ.د .محمد علي فتيحة

عميد مشارك
كلية اآلداب والعلوم
جامعة أبو ظبي
اإلمارات العربية
املتحدة

رئيس الجلسة
أ .د .محمد الزيودي
عميد كلية الذربية
الجامعة االمريكية في
اإلمارات
اإلمارات العربية املتحدة
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15:25 – 15:10
15:40 – 15:25

مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية
دور ال ل ل لعل ل للالب الل ل للوظ ل ل لي ل ل لفل ل للي مل ل للع االعل ل للاقل ل للات الشل ل ل ل ل ل للديل ل للدة
أ .سناء محمود عبادت
ضمن الفريق عابر التخصصات في مرحلة التدخم املبكر
اإلمارات العربية املتحدة
مناقشات و استفسارات املحور السابع  )15( ...دقيقة
 15:45 – 15:40ختام اليوم الثاني والتوصيات النهائية

ورش عمل املؤتمرفي اليوم الثاني ( )17:30 – 16:00
التوقيت

17:30- 16:00

اسم الورشة
ّ
ورشة ّ | 1إتباأ مقاربة " "Basal Stimulationفي املؤسسات
ملرافقة شاملة ومختلفة
ورشة  | 2التدخم املبكر لألطفال ذوت اإلعاقات الشديدة
واملتعددة

املتحدث
أ .غادة كميد
أ .د .توبي لونج

البروفسورة هيون جو شيونق
ورشة  | 3العالب باملوسيقى  :تأهيم االعاقات املتعددة الناتجة
د .قايول يو
عن الحوادث الشديدة  /اصابات الدماغ او الجلطة الدماغية
أ.جيون بارك
املعرض االفتراض ي املصاحب

الدولة ومكان العمم
مركز سيزو بيم – لبنان

منسقة "® "Basal Stimulationفي ّ
ّ
مؤسسة سيزوبيل

جامعة جورب تاون – الواليات املتحدة المريكية
مدير برنامج شهادة التدخم املبكر بالجامعة
جامعة إيوا النسائية – كوريا الجنوبية
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